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Leia atentamente o poema Poemas
aos homens do nosso tempo - XVI, de
Hilda Hilst, escritora brasileira, para
responder às questões de 1 a 5.
Poemas aos
tempo - XVI

homens

de

nosso

Enquanto faço o verso, tu decerto
vives.
Trabalhas tua riqueza, e eu trabalho o
sangue.
Dirás que sangue é o não teres teu
ouro
E o poeta te diz: compra o teu tempo
Contempla o teu viver que corre,
escuta
O teu ouro de dentro. É outro o
amarelo que te falo.
Enquanto faço o verso, tu que não me
lês
Sorris, se do meu verso ardente
alguém te fala.
O ser poeta te sabe a ornamento,
desconversas:
“Meu precioso tempo não pode ser
perdido com os poetas”.
Irmão do meu momento: quando eu
morrer
Uma coisa infinita também morre. É
difícil dizê-lo:
MORRE O AMOR DE UM POETA.
E isso é tanto, que o teu ouro não
compra,
E tão raro, que o mínimo pedaço, de
tão vasto
Não cabe no meu canto.

01. Este excerto tem como tema
central:

a)A crítica ao materialismo exacerbado,
que não permite que os indivíduos
percebam a riqueza que existe na arte,
nos sentimentos, na poesia.
b)O apoio à busca do ouro, metal
precioso muito importante para o
desenvolvimento da humanidade.
c)O amor não correspondido de um
homem que deseja cobrir de joias a
sua amada.
d) A crítica ao sentimentalismo
exagerado, que tenta se sobrepor às
necessidades materiais, que são muito
mais importantes.
02. Nos versos: “Trabalhas tua riqueza,
e eu trabalho o sangue. / Dirás que
sangue é o não teres teu ouro”, a
palavra “sangue” é utilizada para
expressar a ideia de:
a)Perdão.
b)Sacrifício.
c)Troca.
d)Riqueza.
03. O poema inteiro trata do eu lírico
em primeira pessoa, exceto no verso:
“E o poeta te diz: compra o teu tempo”.
A autora utilizou-se desse artifício para:
a)Distanciar-se do conflito.
b) Deixar clara que a contraposição
existe entre o indivíduo materialista e o
poeta, enquanto categoria, e não entre
o materialista e o eu lírico,
simplesmente.
c)Eximir-se da culpa de não sensibilizar
as pessoas materialistas.
d) Inserir-se no grupo dos indivíduos
materialistas.

04. No verso: “E isso é tanto, que o teu
ouro não compra”, “isso” refere-se a:
a) O ouro.
b)A poesia.
c)O amor de um poeta.
d)O poeta.
05. Observe o verso: “Contempla o teu
viver que corre, escuta”. Se trocarmos
os verbos “contemplar” e “escutar” por
“ver” e “ouvir”, temos:
a)Veja o teu viver que corre, ouça.
b)Veja o teu viver que corre, ouve.
c)Vê o teu viver que corre, ouça.
d)Vê o teu viver que corre, ouve.
CONHECIMENTOS GERAIS
06. O presidente e fundador do
Facebook classificou a incapacidade da
empresa de prevenir episódios como a
atuação da empresa Cambridge
Analytica e a interferência russa nas
eleições dos EUA de 2016 como “um
grande erro” e pediu desculpas. O
nome do presidente é:
a) John Tune.
b) Mark Zuckerberg.
c) Bill Gates.
d) Steve Jobs.
07. Até agora exercia o cargo de
primeiro vice-presidente do governo de
Cuba, quando foi eleito quintafeira, 19/04/2018, como presidente do
país pela Assembleia Nacional em
substituição do general Raúl Castro,
que se retira do poder após 12 anos.
Trata-se de:
a) Miguel Díaz-Canel.
b) Salvador Valdés Mesa.
c) Gladys Bejerano.
d) Homero Acosta.

08. "A partir do pôr do sol do
dia 18/04/2018, os judeus dão início às
comemorações
dos
70
anos
____________. Apesar de a data
histórica ter sido em 14 de maio, os

judeus comemoram neste dia pois
seguem o calendário judaico, que é
diferente do calendário gregoriano e
baseado nos ciclos da Lua." Completa
corretamente a lacuna:
a) Da criação da Organização das
Nações Unidas (ONU).
b) Da queda do nazismo.
c) Da criação do Estado de Israel.
d) Do fim do Holocausto.
09.
Moon
Jae-In,
disse
dia
19/04/2018 que a Coreia do Norte
expressou
compromisso
com
a
“desnuclearização
completa”.
Ele
acrescentou que Pyongyang não está
impondo condições para que este
processo seja iniciado. As declarações
foram dadas depois de o presidente
Donald Trump ter dito que o encontro
entre Estados Unidos (EUA) e Coreia
do Norte só acontecerá "se for
frutífero”. Moon Jae-In é presidente da:
a) Coreia do Norte.
b) Coreia do Sul.
c) China.
d) Japão.
10. A Lei Orgânica Municipal de
Lavrinha
poderá
ser
emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.
II - do Prefeito Municipal.
III - de iniciativa popular.
Assinale a alternativa correta:
a)Apenas I
b)Apenas II
c) Apenas III
d) I, II e III
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. .A dama do teatro brasileiro foi
indicada para um Oscar, há uma figura
de linguagem. Qual seria ela?
a) Perífrase.
b) Paradoxo.
c) Eufemismo.
d) Metáfora

12. Assinale a alternativa em que a
oração subordinada é da mesma
classificação que a existente em
“Todos esperavam que o secretário
anunciasse o nome do novo gerente”.
a) Eu queria saber por que ela fez isso.
b. Maria Paula desconfia de que
estamos planejando algo.
c) Não se esqueça de que a reunião
começa às sete horas.
d) Camila é tão inteligente que foi
classificada para as avaliações de
português.
13. A frase escrita corretamente,
segundo o padrão de norma culta da
língua portuguesa, é:
a) Francisco é obcessivo por limpeza.
b) Paula tem alergia a cheiros fortes,
como o cheiro de insenso
.c) Depois de um voo com muita
turbulência, o avião aterrissou de forma
segura.
d. Após uma forte enxurrada, Amanda
ficou toda enxarcada
14. Sobre o emprego do há/a:
I. Ele não come carne ____ dois
meses.
II. ___ um ano que não vejo Rodrigo.
III. Marcos retornará daqui ___ uma
semana.
IV. Encontrarei Aline daqui ___ um
mês.
Preenche corretamente as lacunas
respectivamente:
a)
b)
c)
d)

há, há, a, a
há, há, há, há
há, a, há, a
há, a, a, há

15, Na oração “Em relação ao Câncer,
ainda não chegaram a conclusões
definitivas.”
a) o sujeito é composto, já que se trata
de vários pesquisadores.
b) o sujeito é indeterminado
c) não há sujeito.
d) o sujeito é simples

16. Das alternativas abaixo, indique em
qual o sujeito é inexistente:
a) procuraram você hoje de manhã
b) estão pedindo sua presença na
Câmara
c) vivi-se melhor na cidade de Jambeiro
d) anoiteceu docemente sobre a
pequena vila
17. Assinale a alternativa correta:
a) Somos em trinta nesta classe
b) Eu vou no concurso
c) Sua atitude implicará em demissão
d) Prefiro estudar a trabalhar
18. Assinale a alternativa correta:
a) Fazem vinte dias que não vou a
praia
b) A dedicação dos pais servem de
exemplo
c) O livro é pra mim ler
d) Fizemos alusões ao plano de
governo
19. Somente em uma das opções a
crase foi usada corretamente, assinalea:
a) A aula vai começar às oito.
b) Eles já chegaram à Paris.
c) Ela veio de casa à pé.
d) A prova será daqui à 2 dias.
20. Em qual das alternativas há erro de
concordância verbal?
a) Muitos de nós ficamos espantados.
b) Cada flor, cada jóia, cada quadro
lembravam o passado.
c) Vencerá você e eu.
Foste tu que falaste a verdade

